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A gyenge nők

emberek egymással szemben kegyetlenek lehessenek és
nemzetek egymásban ellenséget láthassanak.

akiktől sokan azon a címen akarták megtagadni a
polgárjogot, hogy nem katonáskodnak, ugyancsak kiveszik részüket a háború kínos keserűségeiből és bár
nagy többségük nem oszt halált, hősiesen védelmezik
éppen a kultúra végvárait. A postáskisasszony, aki
utolsónak marad pályatársai közül és fentartja a hírszolgálatot ágyuk dörgése és shrapnellek hullása közepett; a vízhordó leány, akit a küzdők üdítése közben dönt le lábáról az ellenség lövege; a tábornok
felesége, aki férje távollétében körülsáncoltatja a kis
galíciai falut és mikor az többé nem tartható, férje
nyomán az északi harctérre siet s ott együtt szenved a harcolókkal; végül az a sok millió asszony,
aki túlfeszített, kenyérkereseti vagy közhasznú munkával gyűri le magában azt a napról-napra megújuló emberfölötti izgalmat, amely őket egyénileg,
mint anyákat és feleségeket, vagy emberi mivoltukban rázza meg a háború borzalmainak hallatára és
elképzelésekor.
Beismeri egyenrangúságunkat és — kötelességgel
honorálja az a törvényjavaslat amelyet a magyar
képviselőház nov. 25-én fogadott el általánosságban s
amely szerint: «Ha közérdekű munka teljesítését másként biztosítani nem lehet, a közigazgatási hatóság minden munkaképes egyént — nőket csak lakóhelyükön
vagy a szomszédos községek területén - személyes
szolgálat teljesítésére kötelezhet stb. Nők csak olyan
munkák elvégzésére alkalmazhatók, amelyekre rendes
foglalkozásuknál fogva alkalmasak.«
Vajjon távol van-e még a nap, amelyen újból
jogainkért küzdhetünk, amelyen megnyílik előttünk az
államügyekre gyakorolható nyílt befolyás és annak lehetősége, hogy megvalósítsuk végre az emberi szolidaritásnak azt az ideálját, amelyet a maga teljes szépségében eddig csupán β szervezett asszonyok méltatnak világszerte; amikor elejét vehetjük annak, hogy

Alikor napról-napra hajnali szürkületben látjuk
hazatérni a háború kitörésekor Franciaországban rekedi; női polgártársainkat; mikor halljuk, hogy a XX.
század vélt kultúrájának egyik legfőbb zászlóvivője, a
francia nemzet tagjai közt is akadnak kíméletlenségre, rosszlelkűségre hajlók: örülünk annak, hogy a
Magyarországon tartózkodó idegenek eddig emberséges, kíméletes bánásmódban részesülnek és megfogadjuk, hogy minden erőnk latbavetésével igyekszünk továbbra is fentartani a magyar közönségnek ezt a
nobilis magatartását.

A Nyíregyházi Feministák Egyesületének helyisége
munkára várakozók csoportja.
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A Feministák Egyesületének munkaközvetítő Irodájában
október havában elhelyezést nyert:
29 ápolónő,
15 elárusítőnő,
33 építőmunkásnő,
106 gyári munkásnő,
30 gyermekkertésznő,
190 háztartási munkásnő,
4 irodaszolga,
6 keztyűvarrónő,
70 kötőnő,
12 szücstmunkásnő,
51 tanítónő,
7 újságárusnő,
1198 varrónő,
12 vegyes foglalkozás«,
Összesen 1763 munkásnő.
November havában:
12 ápolónő,
2 ékszercsiszolónő,
17 gomblyuk varrónő,
259 gyári munkásnő,
17 gyermekgondozónő,
29 hadikeztyűvarrónő,
149 háztartási munkásnő,
17 hímzőnő,
2 kórházi kisegítő,
117 kötőnő,
1 levélkihordónő,
1 mázolónő,
9 mosónő,
20 nevelőnő, tanítónő,
6 rikkancs,
4 szűcsmunkás,
1
ügynök,ű
2 üzleti alkalmazott,
741 varrónő,
2 vegyes foglalkozású,
9 villamos kalauz,
összesen 1417 munkásnő*

A feministák Egyesületéhez újabban beérkezett adományok:
Auguszta-alap
(hósapkákért)
600.—
K,
Babare
Adél
50 K, Budapest székesfőváros katonai ruházati osztálya
(Térdvédők munkadíja) 165.40 K, Engedi Simonné 100.— K,
Faludiné K. Eugénia 10.— K, Fletzer Ignác és neje 5.— K,
Fürth Irma 70.— K, Gyáriparosok orsz. szövetsége (katonai
fehérmeműért) 2496.— K, Glücklich Emiiné 150.— K, özv.
Glücklich Ignáczné 10.— K, Grafikusok főnökegyesülete (hómunkák munkadija) 368.80 K, kisebb (adományok 6.2ő K,
Lemberger Józsefné és Wintemitz Henrikné gyűjtése 75.— K,
Menther Rezső 10.— K, Morzsányiné Dénes Zsófia 10.— K,
báró Orosdyné (kötési munkadíjra) 56.™ K, Österreicher Béla
40. K, Sugár Ilona 1.— K, Schneider Sándorné 3.— K,
báró Schossberger Viktoraé (katonai fehérneműért) 397.— K,
Schnur Nelly 3.™ Κ, Szántó Berta
10.— K, Székelyné E,
Magda 20.™ Κ, Kárpát Laura
(csokormegváltásért) 3,— K,
Shermely Leóné (csokormegváltásért) 6.— K. Múltkori kimutatódnak 11,118.13 K. összesen 15,743,50 K.
* Összkimutatást l. 218. oldalon.

Schwimmer Rózsa békemissziója.
Végtelennek tűnik föl a várakozás ideje, míg a
magyar politikai nőmozgalom eddigi vezérének Wilson elnökkel folytatott beszélgetése észrevehető eredményt mutat. Mégis, ha azt olvassuk; hogy az Egyesült Államok első államféria Európában tartandó békekonferenciát tervez a neutrális államok képviselőivel:
merjük remélni, hogy nem vész kárba az a határtalan odaadás, amellyel Schwimmer Rózsa Amerikában a béke ügyét szolgálja, midőn városról városra
utazik és naponkint sokszor több gyűlésen — szabad
ég alatt is ·— a béke érdekében igyekszik hangulatot kelteni a szerencsés, mert háborúmentes újvilág
lakói körében.

Az osztrák nők választójogi bizottsága
és a magyar nők segítő akciója.
Ε szomorú idő kevés örvendetes jelensége között
különös figyelmet érdemel az osztrák asszonyok nagy
érdeklődése munkánk iránt és testvéri érzületük erősbödése. Erre vall az a meghívás, amelynek alapján
Glücklich Vilma november 19-én előadást tartott
Bécsben »Die ungarischen Frauen und der Krieg« címen; ismertette ebben mindazokat a háború kitörése
óta foganatosított egyesületi és hatósági intézkedéseket, amelyeket vagy a magyar asszonyok létesítettek,
vagy amelyekben részük van a magyar asszonyoknak
is. Lelkes elismeréssel hallgatta a nagyszámú közönség a magyar nők eredményes szociális munkájáról szóló jelentést

A Feministák Egyesületének segítő munkája a Franciaországból hazaérkező
magyar nők érdekében.
November 8-ika óta csaknem naponkint érkeznek
reggel 6 óra 25 perckor a keleti pályaudvaron azoknak a polgártársainknak csoportjai, akik a háború
kitörése óta Franciaországban voltak internálva. Sokan vannak közöttük, akik évtizedek óta voltak Franciaország lakosai; vannak köztük francia születésű
nők, akik magyar állampolgárhoz mentek férjhez;
nagy számmal vannak természetesen olyanok, akik
gyanútlanul indultak tanulmányútra a szünidő elején,
A belügyminisztérium felkérése folytán, hatósági küldötteken kívül; a Feministák Egyesületének egy-egy
képviselője is fogadja őket a pályaudvaron, hogy az
alkalmazásra szorulókat rögtön elhelyezte munkaközvetítő irodája útján.
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Munkanélküliség és szakszerűképzés
Angliának két elsőrangú szociálpolitikusa, Webb
Sidney és Beatrice néhány év előtt »A szegénység
problémája« című könyvükben foglalkoztak a munkanélküliséggel. Habár nem sorolják föl annak okai között a háborút, vizsgálataik egy része éppen a jelen pillanatban érdemel különös figyelmet. Ilyen elsősorban az az indítványuk, hogy ahol a munkanélküliség meg nem szüntethető, »a szó legmagasabb értelmében produktívvá kell tenni a kényszernyugalom
idejét, még pedig úgy, hogy a munkások továbbképzésére fordítsák.« Hozzáteszik, hogy ezt az indítványt
soken fantasztikusnak és teljesen célszerűtlennek tartották, de hogy a munkaközvetítő intézetek tapasztalatából kiderül kényszerítő szüksége. Mert megfelelő
kéozettséoü egyének hiányában akárhányszor nem lehetett betölteni kínálkozó állásokat, míg a hiányos
képzettségűek nem találtak munkát. Webbék azt indítványozzák tehát, hogy kisebb intézeteket kellene létesíteni városokban és falukon. »Ezek valamelyikébe
önként, de minden kényszer nélkül be kellene fogadni
munkanélküliségük idejére olyan férfiakat és nőket,
akik számára nem sikerül munkát szerezni. Kellene,
hogy ezeknek az intézeteknek főtörekvése a befogadott munkások továbbképzése legyen, anélkül hogy Ieqkevésbé is törődnének a munka eredményével, felhasználásával vagy értékesítésével akár az intézetben,
akár azon kívül. A felvétel alkalmával gondos vizsqálat tárgyává kellene tenni, hogy az illető munkás
testi ereje, munkaképessége és ügyessége mennyiben
marad el az átlag mögött és milyen testi vagy szellemi eszközökkel fejleszthető. A kiképzés tartama alatt
az intézőt lakói nem kapnának díjazást, hanem elegendő, egyszerű, tápláló élelmezésben részesülnének és
családjuk szükségleteinek fedezéséről az1 intézet gondoskodnék. Az intézet órarendjében alkalmas módon
váltakoznék a testi és szellemi munka. A tanult munkások szakszerű vezetés alatt gyakorolnák mesterségük nehezebb fogásait, úgy hogy használhatóbb ipari
munkások válnának azokból a többnyire igen tökéletlenül dolgozó festőkből, asztalosokból, szedőkből,
stb., akik legkönnyebben esnek ki a munkából. Hanyatló iparágak munkásait segítenék oly képességek
elsajátításában, amelyek kereslete a munkaközvetítőirodákban fokozódik. A főtömeget egyébiránt a tanulatlan munkások alkotnák, akik nem rendelkeznek
semmiféle más ipari képességgel, mint bárdolatlan testi
erejükkel. Ezek is megtanulhatnák a közönséges szerszámok használatát és megszerezhetnék a kéz és szem
biztossáqát. Mindannyiuknak hasznára válnék, ha megtanítanák őket rajzolásra, térkép és menetrend használatára, köszörülésre, számlák megírására, pontos mindennapi könyvelésre, a műhely· viszonyaira alkalmazott számtan- és mértanra. És miért ne tanulhatna
mindegyikük mosni és annyit varrni és főzni, amenynyit az átlagos matróz tud? Ez intézetben szükséges
munkákat: főzés, mosás, könyvelés, apró javítások,
cipőfoltozás, szarvasmarhák és lovak gondozása, kertművelés — felváltva végeznék természetesen mindannyian: mindezek a nevelés szolgálatába volnának
állíthatók.«
Ezeket a fejtegetéseket főleg férfiakra vonatkozólag írták ugyan; de nem alkalmazhatók-e ugyanúgy,
sőt kétszeresen, háromszorosan a munkásnőkre? A
tanulatlan és félig tanult munkás sehol sem oly gyakori közöttük, ez ipari a háztartási munkásnők,

TÁTRA-LOMNICZ
Nyári és Ítéli magaslati gyógyfürdő- és nyaraló-telep, 8381030 méter tengerszín feletti magasságban a Magas Tátra
déli lejtőjén, hatalmas fenyvesek által övezve. A poprádfelka, tátralomnici vasút és a csorbató-tátralomnici villamos
vasút végállomása. Havasi levegője élénkítő és edző. Modern
vízgyógyintézet, gyógytornaterem. Uszoda. Szállodák. A »Palota-szálló« a szállodaépítészet újdonsága. Lift, nagyszerű
csarnok és étterem, olvasó. Teljes ellátás 7 és 10 K. Remek
kilátás a poprádi völgyre és a havasokra. Kitűnő ivóvíz, vízvezeték. Villanyvilágítás. Térzene, hangversenyek, alkalmi előadások, táncmulatságok, hegyi kirándulások, lóversenyek, vadászat, halászat, galamblövészet, tennis, golf; téli sportok
3400 m. hosszú bobsleigh és külön ródíi-pálya. Η forduló
és állandó 9% esés. A pályák villamos erőre berendezett
nyílegyenes sodronykötél-felvonó pályával (2460) és vízvezetékkel vannak ellátva. — Különösen javalva üdülőknek, vérszegénységnél, sápkórnál, Basedowkórnál, légzőszervl hurutos
bántalmaknál, ideges túlizgatottságnál, kimerültségnél. Tuberkulózisban szenvedők nem vétetnek fel. Nyári idény május
hó 15-töl szeptember végéig. Téli idény december hó 15-től
február végéig. Ismertető és mindennemű felvilágosítással
szolgál a fürdőigazgatóság.
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a Kereskedelmi alkalmazottak és tisztviselőnők közt
egyaránt Sohasem tűnt ez ki világosabban, mint most,
a munkaközvetítő irodák mindennapi munkájában. Naqy
vívmány volna, ha éppen a nők jelenlegi munkanélküliségét lehetne kiképzésük céljára felhasználni! Kísérlet történt már ez irányban: Áltona város úgy szabályozta a munkanélküli fiatal munkásnők segélyezését, hogy a napot egy intézetben tölthetik, ott háztartási munkát, főzést, varrást stb. tanulnak és ellátásban részesülnek. Ez azonban kevésbé célszerű, mint
dr. Webb fent vázolt indítványa: hiszen a leánynak
ismét vissza kell térnie foglalkozásába és ott a háború után valószínűleg sokkal több versenytársa lesz,
mint ezelőtt. Mert egyrészt sok olyan asszony szorul
majd kenyérkereső munkára, akinek férje elesett, másrészt nagy lesz azoknak a leányoknak a száma, akik
férjhez nem mehetnek, mert a házasulandó férfiak
száma csökkent. Talán lehetséges és szükséges lesz,
hogy nőkkel pótolják a hiányzó férfi-munkaerőket; ezt
ma méq nem lehet megítélni, de mindenesetre fokozottan szükséges lesz, hogy a nők rendes szakoktatásban
részesüljenek A munkanélküli nők, de különösen a
fiatal leányok idejének ilyen felhasználása erkölcsi
szempontból is jelentős haszonnal járna. Mert itt is
joggal hivatkozhatunk a Webb házaspár szavaira: »a
henyélés, a kószálás, az elkeseredett beszéd, vagy
üres fecsegés, az ínségmunka útján történő látszólagos foglalkoztatás demoralizál. Közös testi és szellemi
képzés ellenben erőt ad és reményt nyújt. Rendszeres
foglalkozás jó felügyelet alatt: ez az, ami kell és a testi
rátermettség észrevehető fokozódása maga is kedvező
befolyást gyakorol a téliemre. Ez a munka helyes
közgazdasági értelemben produktív: fokozza az emberi munkaképességet s így maradandó értékű tőkebefektetés.«

t usi egyéneinek, akik életükben megvalósítani kívánják,

Nemzetközi békeáramlatok.

A Feministák Egyesületének
vidéki fiókjai.

Mint kora tavaszi virág a hó alatt, vigasztalóan
és reménységet keltve, bontakoznak világszerte a béke
gondolatának fejlődésre képes rügyei.
Elsőnek a neutrális Hollandiában jelentkeznek,
kettős formában, bátran és határozottan:
1. A »Nederlandsche Anti-Oorloq Rand« nevű szövetség, amely egy táborba törekszik gyűjteni az ország és az egész világ pacifista energiáit. Vezetésében
a békeegyesületek, a nőmozgalom és a szocializmus
képviselői mellett miniszterek, szenátorok, országguülésí képviselők, papok, jogászok és tanítók vesznek
részt. Remélik, hogy sikerül biztosítaniuk a bekövetkezendő békekötés tartósságát és oly irányban befomásolhatják annak feltételeit, hogy ne tartalmazza
ujabb konfliktusok csiráit Nagyon kívánatos, hogy
minden országban alakuljon hasonló szövetség. Ennek
remélhetőleg sehol sem fogják útját állani az eloitélevé.
2. Ugyancsak Hollandiában »Európai EgyesültÁllamok« dm alatt alakult olyan bizottság, amelg az
euerópai nemzeteket egyesítő államszövetségben látja jövendő háborúk elkerülésének legjobb biztositékát. A bizottság tagjai közt van dr. Aletta H. Jacobs, a holland
választójogi szövetség elnöké is.
Amerikában Hendrik Andersen, a norvég
származású szobrász terve szerint készülnek megalapítani a »Világ Városát«, amely a kultúra közössége

alapján közös otthona lesz az egész világ oly lntellek-

amit a modern tudomány és művészet eredményei lehetővé tesznek s amit etnikai érzékük megkíván.
Ugyancsak
Amerikában
új
gyermek-békemozgalom indult meg a női iskolaigazgatók vezetése alatt. Valamennyi iskolás gyermek nevében kérvénnyel szándékoznak a hadviselő országok uralkodóihoz fordulni és ezt a Washingtonban székelő követeknek átnyújtani. »Hadd tudják meg az idegen országok gyermekei, hogy az amerikai gyermekek gondolnak rájuk, segíteni szeretnének rajtuk és ezért kérik a hadviselő uralkodóktól a fegyveres küzdelem
azonnali beszüntetését.«
Boldog gyermekek, akiket vezetőik ily helyesen tanítanak1 a tőlük annyira távoleső bajok megértésére
és buzdítanak a megszüntetésükre irányuló törekvésre!
Ha van vigasztalás e keserű napokban, csak ezek
a reménységet ébresztő békemozgalmak nyújtják azt.
Semmi okuk?
A »Kölnische Zeitung« mondja nagy peckesen:
»A központi hatalmak katonai, pénzügyi és gazdasági helyzete olyan, hogy semmi okuk sincs a
békekötésre gondolni.«
A polgárok millióinak élete? — Semmi.
Az otthonmaradó családok nyomorúsága? —
Semmi.
A kulturális munka teljes fennakadása? — Semmi.
A szakadatlan izgalmak mindenkinek ideget romboló hatása? — Semmi.
Az egész világ közlekedési, postai, közigazgatási
viszonyainak százados visszaesése? — Semmi.
Oh, boldog »Kölnische Zeitung« és szerencsés sugalmazói!

Az október hó folyamán beérkezett jelentések szerint nem csupán a központ teljesít nagyszabású munkát mind a munkaközvetítés, mind az anyavédelemre
szoruló nők foglalkoztatása, mind az egészségügyi,
gazdasági, jogi, nevelésügyi tanácsadás terén, de a vidéki fiókegyesületek is fáradhatatlanul, eredményesen
dolgoznak minden oly téren, amely szociális munkásokban szűkölködik.
A Felvidéki Fiókegyesület tagjai tevékeny
részt vesznek a háború-okozta bajok enyhítésére irányuló mindennemű társadalmi munkában. Különös említést érdemel a vágújhelyi csoport, amely a szükséghez képest munkát közvetít, foglalkoztat, pályaudvari szolgálatot teljesít, gyermekeket gondoz és betegeket ápol.
A Nagyváradi Feministák Egyesül e t e közkívánatra maga szervezte a pályaudvari szolgálatot. Résztvett a városi segélykiosztás ellenőrzésében; eredményesen szorgalmazta az államsegély sürgős kiutalását; maga is tej-utalványokkal vett részt
a nyomorúság enyhítésében és uzsonnával látta el az
egyik hadikórházban fekvő beteg és sebesült katonákat. Állás- és munkaközvetítését kiterjesztette valamennyi foglalkozási ágra; munkanélküli nőket kötéssel, Varrással és mosással foglalkoztatott és e munkák
eredményéi a katonák javára fordította. Ε tevékeny-
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ségének költségeire 483 koronát gyűjtött. A városi hatóság teljes elismeréssel adózott az egyesület tevékenységeért; a tartalék-kórházi orvosok pedig hírlapok utján hívták fel a közönséget, hogy ugyanilyen
rendszeres segítő szolgálatot szervezzen más kórházakban is.
A Feministák Szegedi Egyesülete a hatósági munkaközvetitő-intézet női osztályát vezeti nagy
agilitással és örvendetes eredménnyel. A munkanélküliek foglalkoztatására külön varróműhelyt nyitott a tagok! állandó felügyelete alatt. Gyakorlati Tanácsadója
naponként működik. Mind a hatóságok, mind a szegedi közönség részéről osztatlan elismerés nyilvánul az
egyesület tagjainak komoly, céltudatos, fáradhatatlan
működésével szemben.
A Nyíregyházi F e m i n i s t á k Egyesülete a
háború kezdete óta hatóságilag elismert központja a
helyi segítő akciónak. Munkát közvetít, útbaigazítással szolgál nem csupán helybelieknek, de az egész
vidék asszonyainak és a galíciai határ felől odamenekülőknek. Október vége óta, mikor Szabolcs vármegye
főispánja az egyesületet bizta még a Nyíregyházán
felállítandó 5400 ágyas kórház fehérnemű-felszerelésének elkészítésével, állandó munkát tud nyújtani körülbelül 300 munkásnőnek, akik a szálloda e célra lefoglalt termében az egyesületi tagok varrógépein dolgoznak.
Különös elismerést érdemel, hogy a jelenlegi súlyos viszonyok között is sikerült az egyesületnek megszerveznie a gimnáziális tanfolyamokat, amelyek a
tanulni kívánó leányok érdekeit védik a vallás- és
közoktatásügyi miniszternek most fokozottan visszás,

még hospitálásukat is megszorító rendeletével szemben,
A nagybecskereki feministád-csoport
napközi otthonok létesítésén fáradozik; szorgalmazza
a gyermekvédelmi intézkedések hathatós keresztülvitelét. Foglalkoztató műhelyében kötési munkával látja el
a keresetre szoruló asszonyokat. Értékesíteni törekszik a vidék háziipari termékeit.
Valamennyi fiókegyesület működésének iránya azonos: munka szerzésével fölöslegessé tenni
az alamizsnát, komoly s z o c i á l i s munkával enyhíteni azokat a mély sebeket, amelyek a t á r s a d a l o m testén tátonganak.
Magyar királyi államvasutak Igazgatósága.
291.000-A. V. 914. szám.

A családtagok részére kiadott arcképes
igazolványok használata.
A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesülés
szerint az állami, a vármegyei és a törvényhatósági joggal
felruházott városi alkalmazóitok igényjogosult családtagjai részére az 1915. évre szóló arcképes igazolványok alapján félárú
menetjegyek a m. kir. államvasutak személy pénztárainál már
f. évi december hó 1-től kezdve válthatók. Az államvasutak
igazgatósága e rendelkezésével azt célozza, hogy azok az
igényjogosult alkalmazottak, kik az arcképes igazolványt családtagjaik részére kiváltották, az egyes utazásra szóló igazoH;
ványok megszerzésének terhétől már a folyó évre is mentesüljenek.
Budapest, 1914. évi november hó 25-én.
Magyar királyi államvasutak igazgatósága.

A választójogért küzdő asszonyok első kihallgatása a washingtoni Kapitolban 1871-ben.

(Egykorú fametszet után)
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December 22-én, kedden este fél 8 órakor fontos tagértekezlet. Tárgya: Sajtónk.
A segítő akcióra nézve több oldalról kérdést intéztek
hozzánk. Ezekre a kérdésekre e helyen együttesen válaszolunk és közöljük tagtársainkkal a következőket:
Még augusztus legelső napjaiban, amikor a háborús
izgalom tetőfokán volt és az elbocsátásokat és fizetésredukciókat tömegesen jelentették be tagtársaink, nagyarányú segitő munkát kezdtünk. Eljártunk az összes illetékes fórumoknál,
hogy a további redukcióknak és elbocsátásoknak elejét lehessen venni és a már megtörténtekért retorzióval élni.
Ezenkívül a háborúval kapcsolatos többirányú rendelkezéseket
kértünk úgy a miniszterelnöktől, mint az egyes szakminiszterektől.
Időközben megindítottuk a közvetlen segélyezési akciót
es két hónapon keresztül igaz örömmel láttuk, hogy Ínséges
tagtársainkon és kartársainkon segíthettünk kézimunkával. Első
sorban kötési munkát végeztek. Ezen üiségfoglalkoztatásért
több ezer korona munkabért fizettünk ki. Reméljük, hogy
ea az űsszeg még növekedni fog.
Kezdettől fogva arra igyekeztünk, hogy az ínségben levő
állástalan kollégáknak állást szerezzünk és segítségükre is módot
találjunk. Tagtársaink adományaiból egy kis alapot létesílettünk, amelyből első sorban a foglalkoztató-műhelyt támogattuk olymódon, hogy nagyobb munkadíjakat fizettünk, mint
aminőket megrendelőink nekünk megtérítettek. Ezenkívül díjtalan ebédeket, élelmiszereket és végső szükség esetén némi
pénzsegélyt is nyújtottunk az arra rászorult állástalanoknak.
Míg egyrészről egyesületünk segítő akcióját ily módon
kiépítettük, másrészről módot kerestünk arra is, hogy kartárseink egyéb testületeivel együttesen olyan segítő fórumot
létesítsünk, amelynek segélyző tevékenysége minden állástalan magántisztviselőre és kereskedelmi alkalmazottra kiterjed.
Az egyesületek részvételével két parallel akció indult
meg: egyik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a másik
a Ferenc József betegsegélyző vezetésével. Sikerült a két
akciót egyesíteni úgy, hogy most már együttes kuratórium
vezeti a segélyezés ügyeit, mely kuratórium munkájában
a kamara és a Ferenc József megbízottam kívül az összes
egyesületek küldöttei részt vesznek. Egyesületünket e kuratóriumban az elnök képviseli. A segély iránti kérvények az
összes egyesületeknél benyújthatók. A segélyösszegek, valamint az ebédjegyek és egyéb adományok a kamara és a
Ferenc József betegsegélyző pénztárnál kerülnek kiosztásra
oly módon, hogy az I., VII., VIII., IX. és X. kerületben
lakó kérvényezők a betegsegélyző, a II., III., IV., V. és
VI. kerületben lakók a kamara pénztáránál veszik át a
részükre kiutalt segélyösszeget, amely havi 30-100 korona
között mozog. A kiosztásra kerülő összegeket főnökök, alkalmazottak és a társadalom egyéb rétegei adják össze, újabban
az Országos Segítő Bizottság is nagyobb támogatásban részesíti a kuratóriumot, úgy, hogy ahol a recherche a kérés
jogosságát igazolja, megvan mindig a segélyezés lehetősége.
Ahol a segélyek valamilyen oknál fogva klegészitendők, vagy ahol más szempontok egyesületünk sürgős beavatkozását teszik szükségessé, egyesületünk segítő alapjából is utalunk ki segélyeket. Ehhez az alaphoz újabban
hozzájárultak:
Kertész Erzsi, Máté Pálné, Schwartz Erzsi, Bali Margit
Zerkovitz Frida l-l K. Bertha Zsófia 1.20 K. Kiss Juliska
J.50 K. Baum Ella, Borsodi Erzsi 1.60 K. Trombitás Erzsi,
Gárdos Henriette, Enten Irén, Weiszberger Erzsi, Alter Irén,
SchwAre* Gizella, Vólovcsák Böske, Bródy Katinka, Müllor Ró-

bertné, Zelinka Renée, Gombos Szerén, Ferencz Bella, Rechnitzer Juliska, Békessy Lenke 2—2 K. Dénes Klára, Léderer
Margit 2.40—2.40 K. Gyenes Szorenza 2.50 K. Fisch Anna,
Telekg Gizella, Szakmány Rózsi, Hudecz Hermin, Schreiner
Emília, Dengl Olga, Strausz Stefi, Anisz Elvira, Baranyi
Margit, Csomasz Irma, Róna Boris 5—3K. Hirn Renée, Gáspár
Józsa, Braun Mid, Ungár Szerén, EisenstAdter Margit, Frey
Malvin, Hermann Matild, Seidfcerg Róza, Szuppek
Erzsi,
Tauber Ida, Fehér Jolán, Fehér Jolán utján Ν. Ν., Czeisler
Kornélia 4—4 K. Glöckner Sári, Freund Carolin, Schnur "
Nelii, Lednitzky Teréz, Steiner Aranka, Zádor Irma, Héleu
Etel, Horovitz Rezsőné 5-5 K. Klein Frida 5.20 Κ. Lédem
Dóra, Szabados Clotild 6-6 K. Böhm Etelka 6.30 K. Üngár .
Klára és Anna, Dornay Erzsébet 8—8 K. Rotter Paula,
Király-malom nőtisztviselői, Spitz Janka, Szabados Aranka,
Tőketerebesi nőtisztviselők 10—10 K. Arany Irma és Klára
14.- K. Klein Laura 20.— K. Kern Róbert-cég nőöszfcviselői 23.60 K. Szabados Klotild utján adományok 58.50
K, Hazai Bank nőtisztviselői 40.— K. Arany Irma és Kiér
utján adományok 60.— K. összasen 476 korona 80 fillér.
A múlt számban kimutatott 1521 korona 25 fillérhez
hozzáadva, befolyt eddig tagtársaink adományaiból 1998 korona 05 fillér.
Köszönjük tagtársainknak a szolidaritás e kifejezését
és ikérjük támogatásukat a jövőre is.
Sürgősen kérünk ezenfelül minden tagtársat, hogy most,
amikor ez újabb sorozások folytán tömegesen üresednek meg
állások, minden üresedést sürgősen Jelentsenek be nálunk,
mert még mindig Igen sok az állástalan tagtárs.
Hangversenyünk. Állásközvetítőnk e rendkívüli Időkben
fokozott munkát és költséget igényel. Evégből hangversenyt
rendeztünk november 22-én a Zeneakadémiában az állásközvetítő
javára. Bátor kezdeményezésünket fényes siker követte úgy anyagi, mint erkölcsi téren. Hálás köszönet mindezért mindazokat, akiknek részük volt e sikerben, első sorban
természetesen
a közreműködő művészeket, akik művészetük
legjavát állították a jó ügy szolgálatába és abszolút művészi
gyönyörűséget szereztek
a
nagyszámú
hallgatóságnak.
Kaffka Margit költő, M. Medek Anna operaénekesnő, SoiS
Harry, az Opera első cellistája, Zágon Géza Vilmos és
Dienzl Oszkár zongoraművészek mély hálára köteleztek bennünket szíves közreműködésükkel. Fogadják ez úton is hálás
köszönetünket, de vegyék ki
a köszönetből részüket azon
tagtársaink is, akik a
hangverseny rendezésében tevékenyen
részt vettek.
Szerda esték Dr. Pelsner Flora fővárosi tanár és visontai
Kovács Rózsi székesfővárosi nőtisztviselő, akik a háború
három
hónapját Franciaországban töltötték,
háborús
nyeikről
felkérésünkre
előadást
tartanak
december
16-án, szerdán este egyesületünkben. Belépődíj nincs; ruhatár
30 fillér, teaszelvény 20 fillér.
Esti tanfolyamárak folyamatban vannak, csatlakozni rövid Ideig még lehet.

Változás a könyvtárórákban. Csere minden hétfő
este fél 7-től fél 8-ig, csütörtökön 7-8-lg van.
Lakásváltozások sürgős bejelentését kérjük.

Jöbő hónapban inkasszáns szedi be a tagdíjat, kérjük e célból az
alkalmaztatás helyének közlését.
Ú hivatalos lapunk. Ezzel a számmal búcsút veszünk
ettől a folyóirattól, melynek hasábjain az elmúlt évben közöltük tagtársainkkal az egyesületi híreket Január l-től kezdődőleg egyesületünk kiadásában külön lapot indítunk. Reméljük, hogy tagtársaink éppoly szeretettel üdvözlik az új harcost,
amily szívesen látták a »Nőt« mint egyesületünk közlönyét

